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Koristi mikrofinančnega instrumenta
za posameznike
1. Mikropodjetnik, ki zaprosi za posojilo, prejme informacije o možnostih, ki jih ponuja mikrofinančni instrument,
od lokalnega javnega zavoda za zaposlovanje (ali na
njegovem spletnem mestu) oziroma od ustreznega nevladnega organa.
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2. Ta prosilca nato napoti k ustreznemu ponudniku mikrofinanciranja (banki ali nevladni organizaciji), kjer vloži vlogo.

Ponudnik mikrofinanciranja (banka
ali nevladna
organizacija)

Posamezen
mikro
podjetnik
4. Usposabljanje, spodbujanje (ESS)

Informacije o evropskem mikrofinančnem instrumentu:
http://ec.europa.eu/epmf
Spletna stran Evropske komisije o socialnih posledicah
gospodarske krize:

Mikrofinanciranje:
nov instrument
financiranja za vas

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=736

Javni zavod za
zaposlovanje
ali nevladna
organizacija
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Želite izvedeti več?

Mikro
podjetje
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Posojilo

Subvencioniranje
obrestne mere (ESS)

Ali veste, kaj lahko socialna Evropa stori za vas – preglednice:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=816&langId=sl
Druge pobude EU za mikrofinanciranje:
Jeremie:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
jeremie_en.htm
Jasmine:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
micro_en.htm
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije:
http://ec.europa.eu/cip/

3. Če je vloga uspešna, prosilec sklene pogodbo s ponudnikom mikrofinanciranja. Prosilec lahko izkoristi tudi
subvencioniranje obrestne mere, ki ga ponuja Evropski
socialni sklad.
4. Od prejema začetnih informacij do dejanske ustanovitve
podjetja lahko prosilec prejme podporo Evropskega socialnega sklada v obliki usposabljanja, spodbujanja, vodenja
in mentorstva, če so za to predvidena lokalna sredstva.
5. Podpora je prilagojena tudi potrebam mikropodjetij, tj.
podjetij z manj kot 10 zaposlenimi, in bo pomagala tudi
nezaposlenim, ki načrtujejo samozaposlitev.
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Evropska komisija

Mikroposojila evropskega
mikrofinančnega instrumenta Progress
za tiste, ki želijo ustanoviti ali razširiti
manjše podjetje
Evropski mikrofinančni instrument Progress, katerega sredstva
bodo sproščena junija 2010, je Svet ministrov sprejel marca
2010 v Bruslju. Ob njegovi vzpostavitvi je László Andor, komisar
EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, dejal:
„Mikrofinančni instrument želi priskočiti na pomoč vsem, ki trpijo posledice krize, in bo pomagal ustvariti nova delovna mesta. Pobuda zlasti
želi pomagati ranljivim skupinam najti drugačno pot iz nezaposlenosti.
Prav tako bo spodbudila podjetništvo in socialno gospodarstvo v Evropi.
Pričakujemo, da bo instrument v naslednjih osmih letih zagotovil mikroposojilo približno 45 000 perspektivnim podjetnikom.“

Nova pobuda EU
Namen pobude EU je vsem, ki želijo ustanoviti ali razširiti
manjše podjetje, olajšati najem posojila. Ta pobuda se imenuje
evropski mikrofinančni instrument Progress.
Želite ustanoviti lastno podjetje ali se ukvarjati s samostojno
dejavnostjo? Potem je morda evropski mikrofinančni instrument Progress natanko to, kar iščete!
Sredstva mikrofinančnega instrumenta bodo zagotavljala
mikroposojila do 25 000 evrov za majhne komercialne dejavnosti. To so lahko majhna restavracija, transportna storitev,
lokalna proizvodnja, storitve oskrbe ipd.

Vsi, ki bodo želeli pridobiti posojilo iz sredstev mikrofinančnega instrumenta, bodo lahko to storili pri posebnih ponudnikih mikrofinanciranja v svoji bližini (1). Ti ponudniki so
banke, neprofitni posojilodajalci mikroposojil, ustanove, ki
zagotavljajo finančna jamstva, in drugi ponudniki mikrofinanciranja za mikropodjetja. Ta sredstva bo ponudnikom zagotovil Evropski investicijski sklad.
Če imate zamisel, poiščite več informacij o možnostih financiranja
na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=sl
Podpora je prilagojena potrebam mikropodjetij, tj. podjetij
z manj kot 10 zaposlenimi. Prav tako bo pomagala nezaposlenim ali delovno neaktivnim prebivalcem, ki načrtujejo
samozaposlitev.

Kako do posojila
Najprej preverite, ali je v vaši bližini ponudnik mikroposojil,
ki je sredstva za ta namen pridobil iz mikrofinančnega instrumenta. To lahko preverite pri:
•

lokalnem javnem zavodu za zaposlovanje:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=585&langId=sl

•

organu za upravljanje Evropskega socialnega sklada:
http://ec.europa.eu/esf

Ti posredniki vam bodo zagotovili podrobnejše informacije
o sami shemi in kontaktne informacije ponudnika mikroposojil (2): banke ali drugega najprimernejšega ponudnika
finančnih storitev.

Smernice in nasveti
Finančna sredstva niso dovolj za poslovni uspeh. Mikropodjetniki, ki zaprosijo za sredstva mikrofinančnega instrumenta,
zato lahko ob podpori Evropskega socialnega sklada (ESS)
izkoristijo tudi usmerjanje in spodbujanje. ESS bo imel s
svojimi uveljavljenimi kanali pomembno vlogo tudi pri seznanjanju morebitnih posojilojemalcev z novim instrumentom.
ESS posameznikom omogoča tudi subvencioniranje obrestne
mere. To pa lahko še izboljša dostop do sredstev za mikropodjetnike. Za več informacij se obrnite na organ, ki v vaši državi
upravlja ESS.

Prav tako vam bodo lahko povedali, kako lahko v sklopu
operativnih programov za podjetništvo, ki jih financira
Evropski socialni sklad, dobite pomoč pri pripravi vloge
(izpolnjevanje obrazcev, priprava poslovnega načrta, usposabljanje, mentorstvo).
Če bo vaša vloga uspešna, boste nato s ponudnikom mikrofinanciranja podpisali pogodbo. V tej pogodbi bodo določeni
znesek posojila, odplačilna doba in obrestna mera.

Več informacij o ESS: http://ec.europa.eu/esf

Ne odlašajte – sredstva mikrofinančnega instrumenta so
namenjena zlasti tistim, ki običajno težje pridobijo posojilo in
bi ga danes še težje (nezaposleni, mladi ali starejši, dlje časa
nezaposleni ali tisti v slabšem položaju ...).

(1)

Pod pogojem, da ti ponudniki prejmejo sredstva mikrofinančnega instrumenta. Informacije o izbranih ponudnikih bodo na voljo tudi na spletnem
mestu Evropskega investicijskega sklada (http://www.eif.europa.eu).

(2)

Pod pogojem, da ti ponudniki prejmejo sredstva mikrofinančnega instrumenta. Informacije o izbranih ponudnikih bodo na voljo tudi na spletnem
mestu Evropskega investicijskega sklada (http://www.eif.europa.eu).

